
 

 

სს „ტერაბანკისა“ და მასტერქარდის ერთობლივი აქციის რეგლამენტი 
 

 

1. ზოგადი დებულებები 

 

1.1 წინამდებარე  დოკუმენტი  არეგულირებს  სს  “ტერაბანკის”  [შემდგომში  „ორგანიზატორი“, 

„ბანკი“  ან  „ტერაბანკი“, საიდენტიფიკაციო ნომერი 204546045, რეგისტრაციის მისამართი: ქ. თბილისი, 

ქეთევან დედოფლის N3]   მიერ წამახალისებელი აქციის (შემდგომ „აქციის“) ორგანიზებას, ადგენს 

აქციაში მონაწილეობის  პირობებს. 

1.2 აქციის  პირობები რეგულირდება  საქართველოს  მოქმედი  კანონმდებლობით, წინამდებარე 

რეგლამენტით და ბანკის სხვა შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტებით. 
 

2. აქციის ზოგადი წესები 

 

2.1 აქციის ორგანიზატორია სს „ტერაბანკი“, რომელიც წარმოადგენს კომერციული საბანკო საქმიანობის 

ლიცენზიის მქონე იურიდიულ პირს; 

2.2  აქციის მოწყობის მოტივაცია: 

2.2.1 მასტერქარდის ტიპის ბარათებით შესრულებული (სტანდარტი, გოლდი) ტრანზაქციების 

რაოდენობის ზრდა; 

2.2.2 არსებული კლიენტების წახალისება; 

2.2.3 ახალი კლიენტების მოზიდვა; 

2.2.4 ბანკის საკომისიო შემოსავლების გაზრდა; 

2.2.5 ბანკის  ცნობადობის გაზრდა; 

2.3 აქციაში მონაწილეობის პირობა:  

აქციაში მონაწილეობს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც 2017 წლის 1 დეკემბრის  00:00 საათიდან  

2018 წლის 14 იანვრის 23:59 საათის ჩათვლით, საკუთარი მასტერქარდის ტიპის ბარათით 

განახორციელებს ანგარიშსწორების ტრანზაქციას. ტრანზაქციად ითვლება მინიმუმ, 10 ერთეულით 

გატარება, მინიმუმ, ორწუთიანი ინტერვალით; 

2.4 დაგროვილი ტრანზაქციების შესაბამისად, კლიენტს გადაეცემა I (20 ტრანზაქციის დაგროვენის 

შემთხვევაში) და II კატეგორიის (50 ტრანზაქციის დაგროვების შემთხვევაში) საჩუქრები, ხოლო 2018 წლის 

30 იანვარს სამ მონაწილეს, რომელსაც დაგროვილი ექნება ყველაზე მეტი ტრანზაქცია, გადაეცემა  სამი 

მთავარი საჩუქარი. საჩუქრების ჩამონათვალი იხილეთ დანართი N1-ში. 

2.5 აქციის მონაწილე ყოველი მინიმუმ, 10 ერთეულის გატარების შემდეგ, მიიღებს მოკლე ტექსტურ 

შეტყობინებას დაგროვილი ტრანზაქციების შესახებ; 

2.6 მას შემდეგ, რაც მონაწილე დააგროვებს საჩუქრის მისაღებად საჭირო ტრანზაქციების რაოდენობას, 

შეუძლია თბილისი გალერიას ტერიტორიაზე განთავსებულ „ტერაბანკის“ სტენდთან წარადგინოს 

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ბარათი, რომლითაც დააგროვა ტრანზაქციები. ბანკის 

წარომადგენელი გადაამოწმებს კლიენტს სისტემაში და გადასცემს შესაბამის პრიზს; 

2.7 თითო კატეგორიიდან შესაძლებელია, თითო პრიზის მიღება; 

2.8 I და II კატეგორიის საჩუქრების მიღება შეუძლიათ ბანკის თანამშრომლებსაც; 

2.9 მას შემდეგ, რაც კლიენტი მიიღებს კუთვნილ პრიზს, საჩუქრის კატეგორიის შესაბამისი ტრანზაქციები 

გამოაკლდება ტრანზაქციების რაოდენობას. შემდეგი კატეგორიის პრიზის მისაღებად, მან თავიდან უნდა 

დააგროვოს საჭირო რაოდენობის ტრანზაქციები; თუმცა, ყველა ტრანზაქცია ინახება სისტემაში და 

მონაწილებას იღებს მთავარი პრიზების გამარჯვებულების გამოვლენაში; 

2.10 კლიენტებს დაგროვილი ტრანზაქციების შემოწმება ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ტერაბანკის 

ინტერნეტბანკში;  

2.11  ტრანზაქციებს შორის დროის ინტერვალი უნდა იყოს მინიმუმ, 2 წუთი. სხვა შემთხვევაში, ტრანზაქცია არ 

ჩაეთვლება კლიენტს; 

2.12  აქციაში მონაწილებას არ იღებს ონლაინ კაზინოებში/კაზინოებში/ტოტალიზატორებში შესრულებული 

ტრანზაქციები; 

2.13  მთავარი პრიზების გადაცემა მოხდება  ყველაზე მეტი ტრანზაქციის მქონე სამი კლიენტის 

გამოვლენიდან შვიდი სამუშაო დღის ვადაში; 



 

 

2.14  დაუშვებელია, ბანკის მხრიდან  მოგებული პრიზების სხვა პირისათვის გადაცემა; 

2.15  გამარჯვებულის  მიერ   პრიზის   მიღების      შემდეგ,   ორგანიზატორსა  და   გამარჯვებულს   შორის 

საჭიროების შემთხვევაში ფორმდება მიღება - ჩაბარების აქტი. 

2.16  ბანკს უფლება აქვს, გამარჯვებული პირი და მის მიერ მოგებული პრიზები გამოიყენოს მარკეტინგული 

მიზნებისათვის. 

 

3. პრეტენზიების განხილვის წესი 
 

3.1 ბანკის კლიენტს უფლება აქვს პრეტენზიით მიმართოს ბანკს, თუ თვლის, რომ გათამაშების ჩატარების 

ნებისმიერ ეტაპზე დარღვეული იქნა წინამდებარე რეგლამენტით ან კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესები/მოთხოვნები. 

3.2 პრეტენზია წარდგენილი უნდა იქნას არა უგვიანეს 2018 წლის 28 თებერვლისა. 

3.3 პრეტენზია  შეიძლება  წარდგენილი  იქნას  წერილობითი  სახით  შემდეგ  მისამართზე:  ქ.  თბილისი, ქ. 

წამებულის  N 3,  ან ტექსტური სახით ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე გამოგზავნით: 

info@terabank.ge  

3.4 პრეტენზიის მიღებიდან 3  სამუშაო დღის   ვადაში ბანკის შესაბამისი განყოფილება  უკავშირდება 

პრეტენზიის ავტორს და უშუალო შეხვედრით აზუსტებს მის პრეტენზიას, ისმენს დამატებით 

გარემოებებს. 

3.5 სამუშაო დღედ ჩაითვლება წლის ნებისმიერი დღე, გარდა შაბათ-კვირისა  და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეებისა.  

3.6 წინამდებარე რეგლამენტის 3.4 პუნქტით განსაზღვრული მოსმენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში 

ბანკი იღებს გადაწყვეტილებას პრეტენზიასთან დაკავშირებით. 

3.7 თუ პრეტენზიის ავტორი ბანკის თანამშრომელთან დაკავშირებული პირია, შესაბამისი თანამშრომელი 

პრეტენზიის განხილვაში არ მონაწილეობს. 

3.8 ბანკის გადაწყვეტილება პრეტენზიის ავტორს მიეწოდება წერილობითი სახით. 

3.9 თუ   პრეტენზიის   ავტორი   არ   ეთანხმება   ბანკის   გადაწყვეტილებას,   იგი   უფლებამოსილია 

გაასაჩივროს აღნიშნული გადაწყვეტილება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

mailto:info@terabank.ge

